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urumsal başarımızı belirleyen en önemli
unsurlardan olan Kalite anlayışımız, kurumsal
ilerleyişini hız kesmeden sürdürmektedir.
Kurumsal Stratejik Hedeflerimiz ve Kalite Politikamız
gereği 22 Bölge Kalite ve Halkla İlişkiler Müdürlerimiz
ile Kalite Yönetim Sistemi belgesi almamış olan Tapu
Müdürlüklerimizi kapsamak üzere 364 Kalite Temsilcimize
24 şubat - 01 Mart 2013 tarihleri arasında TS EN ISO
9001:2008 KYS kapsamında eğitim verilecektir.
24.03.2013 tarihine kadar ise Bölge Müdürlüklerince KYS
standartlarını kapsayan eğitim verilecek olup, kapsama
dahil edilen bu birimlerimizin İç Tetkik, Takip Tetkiki ve
Kontrollerinin yapılarak 30.04.2013 tarihine kadar
belgelerinin alınması planlanmıştır.
Kalite Yönetim Sistemi belgesi almamış olan 364
müdürlüğümüzün sisteme dahil edilmesiyle 2196
personelin gerekli eğitimleri tamamlanacak ve toplam
1060 birimimizin tamamı Kalite Yönetim Sistemi ile
tanışmış olacaktır. Bu birimlerimizin de sistemle tanışmış
olması, bir diğer ifadeyle kalite bilincinin tüm
personelimizce benimsenmesi ile modern yönetim anlayışı
oluşturacaktır. Böylece standartlaşma yolundaki
yürüyüşümüz emin adımlarla devam edecektir.
2009 yılında başlayan Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi
kapsamında KYS süreci çalışmaları 2013 yılında da
kurumumuzun sürekli daha iyiye doğru ilerleyişinde çok
önemli bir yer alacaktır. Bu bağlamda kurumsal iyileşme ve
ilerleyişimize katkı sağlama isteği ve hevesinde olan Kalite
Yönetim Sistemini benimsemiş her unvan ve kademedeki
tüm personelimize göstermiş oldukları özveriden dolayı
kutluyor, bültenimizin hazırlanmasında ve basımında emeği
geçen herkese teşekkür ediyorum.
Orhan DELİGÖZ
Strateji Geliştirme Daire Başkanı

KALİTE VE DEĞİŞİM

H

edefimiz, bilgi birikimimizi gelişen teknoloji ile
bütünleştirerek değişen talepleri karşılama
noktasında vatandaş memnuniyeti adına kaliteli
hizmet sunumu sağlamaktır. Organizasyonların vatandaş
memnuniyetinin artırılmasına yönelik olarak kalite yönetim
sistemini geliştirmeleri bir gerekliliktir. Sürekli değişen ve
gelişen dünyamızda enformasyon, teknoloji ve iletişim
alanındaki değişimler, vatandaş beklentileri kurumların
gelişimlerini ve sürekliliğini gerekli kılmaktadır. Bu
kapsamda 2009 yılında başlatılan Sürekli K u r u m s a l
Gelişim Projesi çalışmaları personelimizin özverisi ile
devam ettirilmektedir. Kalite Yönetim Sistemi konseptine
tüm müdürlüklerimizin dahil edilmesiyle kurumsal gelişim
açısından yeni bir döneme adım atmış olacağız.
Bu yeni dönemde kalite yönetiminin tüm çıktıları, tekrar
gözden geçirilecek olup, sürekli değişim ve gelişim
hususunda üst yönetim her zaman yanınızda olacaktır.
Göstereceği özveriden dolayı tüm personelimi kutlarım.
Davut GÜNEY
Genel Müdür
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TARİHE IŞIK TUTAN LİDER KURUM...
“165 YILLIK ENTELEKTÜEL SERMAYE İNOVASYONU
YÖNETİYOR”
T RANSFORMASYON
K ALİFİKASYON
G EOMATİK
M EDENİYET
Kurumsal Web
Sitesinde
Kaliteyi neyin oluşturduğu
konusunda
çok az görüş birliği
Kalite
Yönetim
Sistemi
Dokümantasyonu
Linki
vardır. En geniş anlamda iyileştirilebilecek her şey
kalitedir.
“Kalite”den bahsedildiğinde bunu ürün kalitesi olarak
değerlendirme eğilimi vardır. Ancak,
KAİZEN stratejisi içinde düşünüldüğünde, en başta gelen
“insan kalitesi”dir.
Bir işin üç yapıtaşı hardware
(donanım),
Software
(uygulama kuralları)
humanware'dir (insan).
Ancak humanware yerine oturduğunda hardware ve
software'den bahsedilebilir.
“Ölçemediğimiz hiçbir şeyi kontrol edemez, kontrol
edemediğimiz hiçbir şeyi yönetemeyiz“
165 yıllık bilgi birikimimizi, kurum hafızamızı, gelişen
teknoloji ile entegre ederek, değişen talepleri karşılama
noktasında müşteri memnuniyeti adına “Vatandaş odaklı“
hizmet sunumunu ilke edinmiş köklü bir kuruluşuz.

TSE EN ISO 9001:2008 Standardına göre kurulmuş
olan Kalite Yönetiminin sürekliliğinin ve gelişiminin
sağlanması, ancak takım çalışması ile
sürdürülebilecektir.
Ülkemizde son yıllarda yapılan yasal düzenlemelerle
kamu yönetiminde radikal sayılabilecek reform
çalışmaları göze çarpmaktadır. Bu reformlar yeni
kamu yönetimi ilkeleri ve AB hedefleriyle uyumlu bir
biçimde yerel ve merkezi idareleri yeni araç ve
yöntemlerle tanıştırarak onları stratejik düşünmeye,
sonuç odaklı, ölçülebilir, performansa dayalı ve hesap
verebilir olma sorumluluğuna yöneltmektedir.
SMART Hedeflere sahip olan Tapu ve Kadastro
Genel Müdürlüğünün geleceğe yönelik amaç ve
hedeflerinin
tüm paydaşlarımızı,
iç ve dış
müşterileri kapsayacak şekilde, Kalite Yönetim
Sistemi (QMS), iyi yönetim ilkeleri ve modern
yönetim anlayışı doğrultusunda oluşturulması
hedeflenmiştir.
Gerçekleştirilen çalışmaların gelecek yıllara ışık
tutarak Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünü
Vizyonuna ulaştırması dileği ile çalışmalara emek
verenler, katılımcılar, iç ve dış müşteriler ve tüm
paydaşlarımıza teşekkür ederiz.
Nevzat KUL
Kalite Müdürü

TKGM'DE KALİTE YOLCULUĞU...

U

zun sayılabilecek bir zamandan beri Teşkilatımızın gündeminde olan bir konu, Kalite Yönetim Sistemi. Türkiye
genelinde 22 Bölge Müdürlüğü 957 Tapu Müdürlüğü ve 81 Kadastro Müdürlüğü'nde 17000' i aşkın personeli ile
hizmet veren bir teşkilat için standardizasyonun ne derece ehemmiyet taşıdığı bir gerçektir. Ülkemizin en geniş
taşra teşkilatlarından birisine sahip olan Kurumumuzun, vatandaşa hizmet amacıyla yürüttüğü işlemlerde Türkiye
genelinde standardı sağlamaya yönelik çalışma başlatması bile, cesareti gereği takdire şayandır.
Yukarıda da değindiğimiz gibi Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi'nin hayata geçiş sürecinde projeden beklenen en
önemli çıktı tüm taşra teşkilatımızın TS EN ISO 9001:2008 konseptine uygun olarak standart hale gelmesiydi.
Şu an projenin gelmiş olduğu noktaya bakarsak da yola çıkış sürecindeki hedefimize, kalite konusuna emek veren
tüm mesai arkadaşlarımızın katkılarıyla, yaklaşmış bulunmaktayız.
2013 yılı içerisinde kaliteyi daha fazla personelimize anlatabilmek, daha fazla personelimizi fiili çalışmanın içine
çekebilmek en büyük hedefimizdir. Bu hedefimize de sizlerin desteği ile başarıyla kavuşacağımızdan bir an olsun şüphe
etmeden çalışmaya devam ettiğimizi bilmeniz, bizi mutlu edeceği gibi motivasyonumuzu artıran en önemli parametre
olarak çalışma serüvenimizdeki yerini alacaktır…
Bu zorlu süreçte bizlerle birlikte emek verecek olan tüm arkadaşlarımıza şimdiden teşekkür eder, 2013 yılının KYS ve
kurumumuz çalışmaları anlamında başarılarla dolu bir yıl olmasını temenni ederim…
Cem KARADAVUT
KYS Kalite Denetçisi
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KALİTE İLE BAŞARIYI YAKALAMAK

K

alite; misyon, vizyon, başarı, disiplin, eğitim, iletişim, motivasyon, liderlik, performans, görsellik vb. birçok
özelliği içinde barındıran, iş ve sosyal hayatın donanımını artıran geniş kapsamlı önemli bir kavramdır.
Günümüzde kamu kurumları, bankalar, hastaneler, dernekler, meslek odaları birçok çalışma alanında kaliteyi ön
plana çıkarmak için büyük bir çaba sarf etmektedir ki bu, ülkeyi gelişmeye götüren belki de en etkili reformlardandır.
Kalitenin bir üst seviyesi de farkındalıktır. Farkındalık, olaylara yeni bir bakış açısıdır. Bugün gelişmiş ülkelerin çoğu
askeri, sanayi, endüstriyel, ulaşım, turizm gibi alanlarda diğer ülkelere farkındalık oluşturarak gelişmişliklerini
kanıtlamışlar, başarıyı yakalamışlardır. Başarı, kalite için önemli bir kavramdır. Tek handikabı, istenmediği sürece elde
edilmez. Bireysel başarıdan bahsedersek, bugün isimlerini hatırladığımız, ün kazanmış kişilerin hayatlarını
araştırdığımızda yaşadıkları zorluklara rağmen başarıyı nasıl inanarak istediklerini göreceğiz. Örneğin; Mevlana, Yunus
Emre Yaradanı istemiş, Bill Gates, Steve Jobs hayallerinin peşinden koşmuş, Picasso, Monet her şeye rağmen sevdikleri
işi yapmışlardır. Bunlar gibi birçok ün kazanmış ya da en yakınınızdaki kişileri beklide kendinizi bile örnek verebilirsiniz.
Bu isimler kendi hedeflerine ulaşmayı isterken etraflarını da geliştirirler. Kalitenin temeline indiğimizde ise başarının
aslında kişilere endeksli olduğunu anlarız. Bundan dolayıdır ki, TS EN ISO 9001 standardı temel prensiplerinde ilk
olarak müşteri odaklılığı ele almıştır. Müşteri kimi zaman yönetici, kimi zaman çalışan ya da vatandaştır. Müşteriyi
müşteri yapanda beklentileri, görüşleri, eleştirileridir ki bunlar birbirine bağlı bir gelişme silsilesidir ve sonuç başarıdır.
Bizler, beklentilerimizi yüksek tutarak her alandaki görevimizde; ev hayatımızda, öğrenim hayatımızda, iş hayatımızda
birey olarak yapabileceklerimizin maksimumunu yaparak hem kendi başarımıza hem de toplumsal başarıya katkı
sağlamış oluruz. Kaliteyi sisteme dönüştürdüğümüzde ise başarıda standart sürdürebilirlik kazanırız. Böylece yaşam
denen sistemin içinde başarıyı, sırf kişiye endeksli olmaktan kurtarıp yaşamın devam etmesi sağlanır. Örneğin
Cumhuriyet rejimi, rejimler içinde en kaliteli olanıdır. Cumhuriyet rejiminde
yaşam, Anayasa, Kanun gibi mevzuatlarla kurallara bağlanmış ve kişiler olmasa
da yaşanabilir bir ortamın devam etmesi sağlanmıştır. Çalışma hayatında
kaliteden bahsediyorsak bir yönetim ifadesi olması gerekir ki bu Kalite Yönetim
Sistemidir. Yönetimde kaliteyi sürekli hale getirdiğimizde ise sistematik bir
gelişme ve kurallar çerçevesinde sınırsız bir değişim yakalamış oluruz. Kalite
Yönetim Sistemi çok geniş kapsamlıdır. Çalışma hayatının her alanında kaliteyi
konuşturabiliriz. Örneğin bireysel ya da kurumsal performans sistemi. Kalite
Yönetim Sisteminin konularından biri olan Süreç sistemi etkili bir şekilde
çalışırsa performans sisteminin de başarısı tetiklenmiş olur. Aslında Kalite
Yönetim Sistemi, dün nerdeydik bugün neredeyizin muhakemesini yapıp, yarın
ne olacağımızı istatiksel olarak ifade etmek, önlem almak, iyileştirmek ve
sürekliliğini sağlamaktır. Bizler ise sistem içerisinde her konuda çözüm odaklı
sonuçlara vararak kaliteyi canlı tutabiliriz. Sistemde Yönetici önemlidir.
Yönetici, işi ve mevzuatı iyi bilen, yönlendiren yöneten kişidir ve liderlikle
karıştırılmaması gerekir. Yönetici lider ruhlu olursa başarıda kaçınılmaz olacaktır. Ve Lider, aslında mükemmel kişiliğin
diğer adı… Empati yapabilen, motivasyonu yüksek tutan, enerjisi çalışma isteği uyandıran, iletişimi kuvvetli kısacası iş
ve insan ilişkilerinde mükemmelliği yakalayan mütevazı kişilerdir. Bu kişiler var olduğu sürece başarı da ivme
kazanacaktır.
Esma ERGÜNER
KYS Kalite Denetçisi
KALİTE SÖZLÜĞÜ
Üç M Felsefesi (Three M Philosopy)
Bir kuruluşta olması istenmeyen 3 M'dir. Bunlar Japonca, Muri (iş yükü), Muda (israf), Mura (dengesiz iş
yükü)'dır. Çok basit anlamda; bir işin yapılması için beş kişi yetecekse ve altı kişi ile yapılıyorsa muda
vardır. Bu iş gücü israfıdır. İş dört kişi ile yapılıyorsa aşırı iş yükü oluşur, muri vardır. Mura, dengesiz iş
yüküdür. Önceki iki durumun karışık olduğu durumu anlatmaktadır.
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YÖNETİM STANDARDI OLUŞTURULARAK KURUMSALLAŞMA

I

SO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi yararlarından olan yönetim standardı oluşturularak kurumsallaşma;
Kurumumuz alanında lider kurum olmasına rağmen, Yönetimin desteği ile çağın gerekliliği olan kalite yönetim
sistemi için ISO 9001:2008 sertifikasını alarak bunu bütün birimlerine yaygınlaştırıp KYS standardına ulaşmak için
gerekli çalışmaları modern yönetim anlayışı konseptine uygun olarak yapmaya devam etmektedir.
Kurumsallaşmada yöneticilere düşen en büyük görev; kurum içindeki uyumun optimizasyonunu sağlamaktır.
Yöneticiler, kurumun geleceğe yönelik önceliklerini çalışanlarının katılımını sağlayarak tespit etmek ve bu önceliklerin
tüm çalışanlar tarafından anlaşılmasını ve kabullenilmesini sağlamak için çaba göstermelidirler. Aksi takdirde,
çalışanların amacı ile kurumun amacı farklı olabilecektir. Bunun sonucu olarak istenen verim ve katılımcılık
sağlanamayacaktır.
Kurumsallaşma hedefine ulaşmış, başarıları, organizasyonel benzerlik ile sağlanan güven ve sürekliliğe bağlı
olmaktadır. Organisyonel alanda oluşan bu benzerlikler, başarıyı desteklemekte, kurumumuzun kabul görmesini
sağlamaktadır. Kurumsallaşma sürecinde kurumlar zaman içinde benzerliğe itilmektedir. Bu açıdan kurumsallaşma;
kurumları birbirine benzeten sınırlama süreci olarak da görülmektedir. Bu kısıtlamanın sonucunda “izomorfizm”
(kurumsal benzerlik, eş biçimlilik) ortaya çıkmaktadır. “Izomorfizm” aynı çevre koşulları içinde bir örgütün diğer
örgütlere benzemesi konusundaki baskı olarak tanımlanabilmekte ve kurum ile çevresi arasındaki ilişkiyi kuran en önemli
faktör olarak nitelendirilebilmektedir.
Kurumsallaşma sürecinde kurumların çevresel faktörlere bağlı olarak, örgüt yapısında ve sistemlerinde bazı
düzenlemelere gitmeleri, amaçlarına uygun, dinamik ve çevreye karşı duyarlı, esnek bir yapı geliştirmeleri için yapılması
gereken çalışmalar yönetim kademesinden başlamalıdır. Yöneticilerin örgütü yönetmedeki başarısı kurumsallaşma
sürecini etkilemektedir.
Kurum içi uyumun sağlanmasında öncelikle, kurumun mevcut durumunun ele alınması, amaçlarının saptanması, amaca
ulaşmak için yapılması gerekenlerin belirlenmesi gerekmektedir. Bunun için kuruluş tarafından, organizasyon şemasının
oluşturulması; iş yapma sisteminin ve iş akışlarının yazılı hale getirilmesi; iş profillerinin hazırlanması; işin yapılmasına
yönelik prosedürlerin, stratejilerinin ve talimatların hazırlanması; etkin raporlama sisteminin kurulması; iş etüt ve
analizlerinin yapılarak iş değerlendirme ve performans değerlendirme sistemlerinin oluşturulması; görev ve
sorumlulukların tanımlanması ve yetkilerin belirlenerek yazılı hale getirilmesi; kariyer planlarının yapılması; her türlü
bilginin yazılı hale getirilmesi ve bunların sürekli olarak güncelleştirilmesi gerekmektedir.
Ayrıca, kurum içi bilgi akışının sağlanarak birimlerin sistemli ve etkin çalışması sağlanmalıdır. Bilgiye dayalı yönetim,
çalışanların belirli amaçlara ulaşmak için bilgiyi paylaşma ve öğrendiklerini üstlendikleri işlere uygulama süreçlerini
içermektedir. Bilgi sistemini oluşturmak için çalışanlara, kurumumuzun amaçları, işleyiş düzeni, görev ve yetki tanımları,
iletişim kanalları, çalışma koşulları hakkında bir kurum içi eğitimin verilmesi gerekmektedir. Kurumsallaşmış olan
kurumumuz kalite yönetim sistemi içinde eğitim faaliyetleri süreklidir. Bu eğitimin düzenli olarak gerçekleştirilmesi,
çalışanları bilinçlendirmekte ve bağlılık duygusunu artırmaktadır.
Çalışanların kuruma bağlılıklarını artırmak için, anlamlı bir iş yaptıklarına inandırmak, yaptıkları işin önemini takdir
etmek, işlerini sevmelerini sağlamak ve onları, inceleyen, araştıran, düşünen bireyler olarak görmek gerekmektedir.
Çalışanlara adalet ve sadakat duygusu ile yaklaşılması, değer verirken onların yaratıcılıklarını geliştirme yönünde tutum
sergilenmesi ve yönetim kademesi ile çalışanlar arasında rahat bir iletişim mekanizmasının oluşturulması gerekmektedir.
Kurumların çalışanlarına verdiği değerler sayesinde kurum kültürü gelişmekte, güçlenmekte, aynı zamanda
kurumsallaşma düzeyi artmaktadır.
Kurumsallaşma olgusu bütün dünyada olduğu gibi ülkemizde de modern toplumun bir gereği olarak ortaya çıkmaktadır.
Bu çerçevede, kurumumuzu da durağan bir unsur olarak görmemek ve zaman içinde değişim gösterdiğini kabul etmek
gerekmektedir.
Kurumsallaşmada önemli olan; uzun vadeli stratejik unsurlara önem verilerek, güçlü, çevredeki değişime duyarlı,
yenileşmeye açık, etkili bir örgüt yapısının oluşturulmasının yanı sıra, bu yapının ihtiyacı olan, uzun süreli ve istikrarlı bir
yönetim felsefesinin, etkin bir bilgi sisteminin ve kurum kültürünün oluşturulması gerekmektedir. Ancak,
kurumsallaşmanın her şeyin kurallara bağlandığı bir sistem olarak görülmemesi gerekmektedir. Bu sistem içinde, sürekli
iyileştirme anlayışıyla ortak çabaların ve insan faktörünün ön plana çıkarılması önem taşımaktadır.
Kurumsallaşma, kurumu belirli amaç ve hedefler doğrultusunda, belirli ilke ve değerler çerçevesinde yönetmektir. Bu
kavramlar, vizyon, misyon, ilke ve değerlerden başka bir şey değildir. Dolayısı ile kurumsallaşma için çok uzun vadede
yön gösteren bir vizyonun, amaçlarının, yöneticiler dahil kurumumuzda çalışan herkesi bağlayan ilke ve değerlerin
saptanmış olması gereği böylece anlaşılmaktadır.
Neticede yönetim standardı oluşturmak için kalite yönetim sisteminde yaptığım tetkiklerde kurumsallaşmanın yanında
kaliteyi de benimseyen 2012 yılında belgesini alan birimlerimize, sürekli kendilerini geliştirdiklerinden dolayı sonsuz
teşekkürler.
İsmail Hakan UYSAL
KYS Kalite Denetçisi
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KALİTE DENETÇİSİNİN GÖZLEMLERİ

S

aygıdeğer meslektaşlarım, Kalite Denetçileri
kervanına yeni katılmış olan bir arkadaşınız olarak
hepinizin çalışma hayatında başarılar dilerim.
Sürekli Kurumsal Gelişim Projesi (SKGP) kapsamında
görev yapmakta olan 25 Kalite Denetçisi arkadaşlarımıza
yeni 25 Kalite Denetçisi daha katılarak Genel
Müdürlüğümüz bünyesinde 50 Kalite Denetçisi olduk. Bu
kapsamda her birimiz değişik Bölge Müdürlüklerinde
denetim görevlerimizi yürütürken taşrada çalışan
meslektaşlarımıza da rehberlik görevi yapmanın yanı sıra
fikir alışverişinde bulunduk. Böylece taşra teşkilatımızda
yani işin mutfağında çalışanlarımızın Genel
Müdürlüğümüzden beklentilerini, duygu ve düşüncelerini
öğrenmiş bulunduk. Sizlerin istek ve beklentilerini
kurumumuzun ilgili makamlarına raporlar halinde sunduk.
Hiç şüphem yok ki kurumumuz yetkilileri bu taleplerinizi
imkânlar ölçüsünde yerine getirmeye çalışacaklardır. Eğer
biz Kalite Denetçileri olarak canla başla çalışarak işimizi
en iyi şekilde yaparsak, kurumumuza yeni bir ivme, yeni
bir hız kazandırabiliriz.
Kurumumuz Kalite Denetçilerinin gayret ve çabalarının
yanı sıra tüm meslektaşlarımızın destekleri ile
yapamayacağımız hiç bir şey yoktur. Biz aynı zamanda
eğitimciyiz yol göstericiyiz. Fikir alış verişinde bulunarak
nasıl daha güzele, daha kaliteli hizmet sunmaya ulaşabiliriz
diye kafa yorarak öneri ve projeler üretebileceğimizi
birlikte planlayabiliriz. Yeni fikirler, farklı görüş ve
önerilere açık olmamız gerekir. Ancak bunu yapabilirsek
teşkilatımızda görev yapan bireyler daha da bilinçlenir.
Kurum kültürü oluşturmada, halkla ilişkileri sağlamada,
kurumun tanıtımı, sosyal ve kültürel bağlarımızı sürekli
olarak geliştirebilirsek toplumdaki kurumsal imajımızı
daha da iyiye doğru yükseltebiliriz. Güler yüzlü, tatlı dilli
olmamız için olumsuz düşünceleri bilinçaltından atıp,
istemediğimiz şeylerden çok istediğimiz şeylere
odaklanarak hayallerimizi daha çabuk gerçekleştirebiliriz.

Kurumumuzda çalışan personelin motivasyonunu
arttırıcı, yeni parlak fikirler, yaratıcılık, işbirliğine dayalı
proje fikirlerinin geliştirilmesi son derece önemlidir. Bu
bağlamda kurumumuzda bu tür çalışmaların
yapılabileceği hizmet içi eğitim, çalıştay, seminer ve
konferansların kalite birimince düzenlenmesinde yarar
olduğu düşüncesindeyim. Genel Müdürlüğümüzden
ricam bu önerilerimin dikkate alınması, tüm
personelimize yönelik bu tür faaliyet ve etkinliklere
öncelik verilmesidir. Bunların gerçekleştirilmesi halinde
kurum imajını daha yükseklere taşıyabiliriz. Böylece
kurum personelimizin moral, motivasyonlarını
arttırabilir ve kurum olarak enerjisi azalmış bir çalışma
ortamı yerine hayallerimizi anlamlı hale getirip daha
güler yüzlü ve tatlı dilli bireyler olarak vatandaşa nasıl
değer verdiğimiz hususunda başka kurumlara örnek
olabiliriz. Bir kalite denetçisi olarak tüm çalışanlarımızın
umutlarını kaybetmemesini, daha verimli, mutlu bir
çalışma ortamı ve kaliteli bir yaşam umuduyla ileride
daha farklı konularda yeniden birlikte olmak dileğiyle
saygı ve selamlarımı sunar, sağlıklı günler dilerim.
Nimet BALIM
KYS Kalite Denetçisi
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KYS-KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ ( 8 TEMEL ) PRENSİPLERİ

“ölçemediğiniz hiçbir şeyi kontrol edemez,kontrol edemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz”…
1-Müşteri Odaklı Kuruluş
2-Liderlik
Tanım: Müşteri tatminini gerçekleştirmek için Kuruluşun
kaynaklarının daha etkili kullanımıdır.
Kuruluş;
*Mevcut ve gelecekteki müşteri ihtiyaçlarını anlamalı
*Müşteri Şartlarına uymalı,
*Müşteri beklentilerini aşmak için çaba göstermelidir.
MÜŞTERİ ODAKLILIK PRENSİBİNİ UYGULAMANIN FAYDALARI.

Tanım: Liderler organize eder Misyon,Vizyon ve Kalite
Politikasını belirlerler. Lider kurum içerisinde öyle bir ortam
kurmalı ve devam ettirmelidir ki insanlar kuruluşun
hedeflerinin başarılmasında tam olarak katılabilmelidirler.
*Asya Ülkeleri proses odaklı liderlik,
*Avrupa Ülkeleri sonuç odaklı liderlik,

*Müşteri tatminini gerçekleştirmek için kuruluşun kaynaklarının
daha etkin kullanımı.
* Müşteri bağımlılığı.
*Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin araştırılması ve anlaşılması.
*Müşteri ihtiyaç ve beklentileri ile ilişkili kuruluş hedeflerinin
başarılması.
*Müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin kuruluş içerisinde iletilmesi
*Müşteri tatmininin ölçülmesi ve buna göre faaliyete geçilmesi.
*Müşteri ilişkilerinin sistematik yönetimi.
*Müşterilerin ve diğer ilgili tarafların (iç müşteri, dış müşteri,
tedarikçiler, paydaşlar) tatmin edilmesi ile ilgili dengeli bir
yaklaşımın benimsenmesi.

*Çalışanlar, kuruluşun amaç ve hedeflerini anlayacaklar ve
motive olacaklardır.
*Faaliyetler değerlendirilir ve tek bir yöntem ile uygulanır.
*Kuruluşun
değişik
seviyeleri
arasındaki
asimetrik
enformasyon engellenir.
*Müşteriler, tedarikçiler,paydaşlar, ve tüm ilgili tarafların
ihtiyaçlarının düşünülmesi.
*Kuruluşun geleceği ile ilgili açık bir vizyon oluşturulması.
*optimum amaç ve hedeflerin belirlenmesi
*Kuruluşun her seviyesinde ortak değerlerin, iyiniyetin ve etik
rollerin paylaşılması.
*Güven oluşturma .
*müşterilere yetki ve sorumlulukları içerisinde davranmaları
için kaynak, eğitim ve serbestlik tanımak.
*İnsanların katılımlarına değer vermek.
Ortak akıl

1
2
3
4
5

Müşteri ile ilişkili Prosesler
Müşteri ile iletişim-Müşteri Şikayeti
Müşteri Odaklılık
Müşteri Memnuniyeti
Müşteri Mülkiyeti

7.2
7.2.3
5.2
8.2.1
7.5.4

LİDERLİK PRENSİBİNİ UYGULAMANIN FAYDALARI.

1
2
3
4
5

Sorumluluk ve Yetki
Yönetim Temsilcisi
Görev Talimatı-Organizasyon Şeması
Kalite Politikası
Kalite Hedefleri

3-Çalışanların Katılımı

5.5.1
5.5.2
5.5.1
5.3
5.4.1

4-Proses (Süreç) Yaklaşımı

Tanım:
*Çalışanlar kuruluşun temelidir.
*Çalışmalara tam olarak dahil edilmeleri, kendi yeteneklerinin
organizasyonun yararına kullanmalarını sağlar.

Tanım:

VATANDAŞ ve KURUM İÇİN BİR DEĞER OLUŞTURMAK ÜZERE, GİRDİLERİ KULLANARAK ve KATMA DEĞER SAĞLAYARAK BUNLARDAN

ÇIKTILAR ELDE ETMEYİ AMAÇLAYAN;
- Tekrarlanabilen,
- Kontrol edilebilen, ölçülebilen,
- İyileştirilebilen,
- Etkileşebilen,
- Bir sahibi ve sorumlusu olan,
- Organizasyonel hiyerarşi gerektirmeyen,
fonksiyonlar / birimler arasında gerçekleşen,
işlemlerdir.

ÇALIŞANLARIN KATILIMI YAKLAŞIMINI UYGULAMANIN FAYDALARI

PROSES YAKLAŞIMINI UYGULAMANIN FAYDALARI.

*Kuruluş içerisinde motive olmuş, destekçi ve katılımcı insanlar.
*Kuruluş hedeflerinin daha ileriye götürülmesinde yaratıcılık.
*İnsanlara kendi performansları doğrultusunda değer verme.
*İnsanlar sürekli iyileşmeye katkı sağlar ve değer verir.
*Çalışanlar kuruluşa kendi rollerinin katkısının önemini anlarlar.
*Çalışanlar kendi performanslarının önündeki engelleri anlarlar.
*İnsanlar problemleri sahiplenir ve onları çözmenin sorumluluğunu üstlenirler.
*Çalışanlar kendi amaç ve hedefleri doğrultusunda kendi performanslarını
değerlendirebilirler.
*Çalışanlar kendi yeterlilik, bilgi ve tecrübelerini artırmak ile ilgili şansları
değerlendirirler.
*İnsanlar bilgi ve tecrübeyi özgürce paylaşırlar.
*İnsanlar problemleri ve ilgili konuları açıkça konuşabilirler.
*Tehditi fırsata dönüştürmek.

*Kaynakların etkili kullanımı sonucu mudalar yok edilir.
*İyileştirilmiş, optimum sonuçlara ulaşılır..
*İyileşme şanslarına öncelik verilir ve odaklanma sağlanır.
*İstenilen sonuçlara ulaşmak için gereken faaliyetlerin sistematik tanımlaması
yapılır.Ana faaliyetlerin yönetilmesi için açık sorumluluk ve yetkiler belirlenir.
*Ana faaliyetlerin kabiliyetinin ölçülmesi ve analizi.
*Kuruluş birimleri içerisinde ve arasında ana faaliyetler ile ilgili ara yüzler
belirlenir.
*Kuruluşun ana faaliyetlerini iyileştirecek kaynak, metot ve malzeme gibi
faktörlere odaklanma sağlanır.
*Faaliyetlerin müşteriler, tedarikçiler ve diğer ilgili taraflara etkileri, riskleri ve
sonuçları değerlendirilir.

1
2
3
4
5

İnsan Kaynakları-Eğitim
Yönetim Gözden geçirme
Kalite Politikası
Önleyici Faaliyet (Öner-Çöz Formu)
Düzeltici Faaliyet Formu

6.2
5.6
5.3
8.5.3
8.5.2

1
2
3
4
5

Hizmet Gerçekleştirme (Akış Şeması)
Proses Haritası
Kalite El Kitabı (Prosesler ve Etkileşimleri)
Kalite Hedefleri
Proseslerin izlenmesi ve ölçülmesi (Yeterlilik)

7.1
4.1
4.2.2
5.4.1
8.2.3
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5-Yönetimde Sistem Yaklaşımı

6-Sürekli İyileştirme -KAİ ZEN

Tanım: Belirli bir amaç için birbirleriyle ilişkili proseslerin oluşturduğu sistemin;
*Belirlenmesi, *Anlaşılması, *Yönetimi (analiz, ölçme ve değerlendirme),
kuruluşun etkinliğini ve verimliliğini arttırır.

Tanım: Kuruluşun bütün performansının sürekli iyileştirilmesi
kurumun kalıcı bir hedefi olmalıdır.
*Planla *Uygula *Kontrol Et *Önlem AL

YÖNETİMDE SİSTEM YAKLAŞIMINI UYGULAMANIN FAYDALARI.

KAİ ZEN YAKLAŞIMINI UYGULAMANIN FAYDALARI.

*İstenilen sonuçları en iyi gerçekleştirebilecek proseslerin
entegrasyonu ve belirlenmesi.
*Ana prosesler üzerine odaklanma.
*Kuruluşun bütünlüğü, etkinliği ve verimliliği ile ilgili taraflara
güvence sağlamak.
*Kuruluşun hedeflerinin başarılmasında en etkin ve verimli olacak
şekilde sistemi yapılandırır.
*Minimum deformasyon ile, maksimum transformasyon.
*Prosesleri birleştiren ve entegre eden yapısal bir yaklaşım sağlar.
*Birimler ve fonksiyonlar arasındaki engelleri kaldırıp, ortak
hedeflerin gerçekleştirilmesi için rollerin ve sorumlulukların daha
iyi anlaşılmasını sağlar.
*Kuruluşun kabiliyetlerinin anlaşılması ve faaliyete geçmeden
önce kaynak sorunlarının çözülmesi.
*Sistem içerisinde belirli faaliyetlerin nasıl çalışacağını hedefleme
ve tanımlama.
*Ölçme ve değerlendirme ile sistemin sürekli iyileştirilmesi.

*Kuruluşun kabiliyetlerinin iyileştirilmesi ile performans
avantajı sağlar.
*Kuruluşun stratejik içeriği içindeki tüm seviyelerdeki
faaliyetlerin iyileştirilmesi.
*Just in time(en iyi zaman) uygulaması.
*Lider bir kuruluş meydana getirme, kuruluşun performansının
sürekli iyileştirilmesine geniş açılı yaklaşım.
*Sürekli iyileşme metot ve araçları ile ilgili insanların eğitilmesi.
*Ürün, proses, sistem ve iç müşterilerin sürekli iyileşmesi.
*Sürekli iyileşme ile ilgili hedefler koyma ve nasıl izleneceğini
belirleme.
*İyileştirmenin kanıtı (kalifikasyon).

1
2
3
4
5

İç Denetim (tetkik)
Yönetim Gözden Geçirme
Kalite El Kitabı
Proses Akış ve Etkileşim Tablosu
Düzeltici Faaliyet

8.2.2
5.6
4.2.2
4.2.2
8.5.2

1
2
3
4
5

Kalite Hedefleri
Yönetim Gözden Geçirme
Düzeltici Faaliyet
Veri Analizi - İstatistik
Müşteri Şikayetleri

5.4.1
5.6
8.5.2
8.4
7.2.3.c

7-Verilere Dayalı Karar Verme Yaklaşımı

8-Tedarikçilerle Karşılıklı Faydaya Dayanan İlişkiler

(Karar Vermede Gerçekçi Yaklaşım)
Tanım: Etkili kararlar veri ve bilginin analizine dayanır.Bilgi güçtür.

(Faydaya Dayalı Tedarikçi İlişkileri)
Tanım: Kuruluş ve tedarikçileri birbirlerinden bağımsız
olmalarına rağmen karşılıklı faydaya dayanan ilişki değer
yaratır .

VERİLERE DAYALI KARAR VERME YAKLAŞIMINI UYGULAMANIN
FAYDALARI.

TEDARİKÇİLERLE KARŞILIKLI FAYDAYA DAYANAN İLİŞKİLER
YAKLAŞIMINI UYGULAMANIN FAYDALARI.

*Bilgiye dayanan kararlar.
*Gerçek kayıtları göstererek, geçmişte verilen kararların etkinliğini
gösterme kabiliyeti.
*Fikir ve kararların değişmesi, kabulü veya gözden geçirilmesi yeteneğinin
artırılması.
*Veri ve bilgilerin yeteri kadar doğru olmasını sağlama.
*Veriyi ihtiyaç duyan kişi için hazır bulundurma.
*Geçerli metotlar kullanarak veri ve bilginin analizi
*Tecrübe ve bilgiye dayanarak dengeli ve gerçekçi analizlere göre karar
verme ve faaliyete geçme.
*Kök neden, objektif deliller.

*Her iki taraf için değer yaratma yeteneğinin artırılması
*Pazar ve müşteri ihtiyaç ve beklenti değişikliklerine esnek ve hızlı
ortak tepki verebilme yeteneği.
*Maliyetlerin ve kaynakların optimizasyonu.
*Tedarikçiler ile tecrübe ve kaynakların aynı havuzda toplanması.
*Ana tedarikçilerin belirlenmesi ve seçilmesi.
*Açık ve belirgin iletişim.
*Bilginin ve gelecek planlarının paylaşımı.
*İyileşme ve gelişme faaliyetlerinin birleştirilmesi.
*Tedarikçilerin iyileşmelerini ve başarılarını tanımak ve kutlamak.

1
2
3
4
5

Performans Raporu
Gözden geçirme girdisi
Veri Analizi-İstatistik
Ürün İzlenmesi ve Ölçülmesi
Veri Analiz Raporu

5.5.2.b
5.6.2
8.4
8.2.4
8.4

1
2
3
4
5

Tedarikçi Denetimleri (Satınalma Prosesi)
Satınalma Bilgisi (Sipariş Formu)
Satınalma Bilgisi (Şartname)
Tedarikçi Denetim Raporu
Satın Alınan Ürünün Doğrulanması (Girdi Kontrol Formu)

7.4.1
7.4.2
7.4.2
7.4.1
7.4.2

Nevzat KUL Kalite Müdürü-Etik Eğitici-Kalite Denetçisi
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2013
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